
Al sinds 1996 bouwt IJslander aan de toekomst. We leren kinderen 

en jongeren om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. 

We laten volwassenen zien dat spelen nog altijd leuk is. En 

ouderen dagen we uit om fit en vitaal te blijven. Dat doen we met 

duurzame en 100% herbruikbare sport- en speeltoesellen 

Volg onze Masterclass Click & Play! 

En zie hoe u met deze oplossing een verblijfplek flexibel, 

duurzaam en kostenbesparend kan inrichten én laten 

meegroeien met de wijk. Tegelijkertijd draagt u bij aan 

een circulaire economie. Doen!



Kwaliteit en duurzaamheid zit in de genen van IJslander. We gebrui-
ken alleen de beste kwaliteit, 100% herbruikbare materialen voor 
onze sport- en speeltoestellen. Daarbij volgen we onze eigen koers 
om de openbare ruimte in te richten voor de generatie van nu en die 
van straks. 

Daarom heeft IJslander Click & Play ontwikkeld: een flexibele, duurza-
me en kostenbesparende oplossing om sport- en speelplekken in te 
richten en mee te laten groeien met de demografische ontwikkelingen 
van de wijk. Tevens draagt Click & Play bij aan een circulaire econo-
mie. Dat alles vertellen we graag verder via onze Masterclass Click & 
Play!

Masterclass Click & Play
Tijdens de Masterclass gaan we in op Click & Play, de toepassing er-
van, een praktijkcase, nemen we u mee in onze visie op de toekomst 
en bespreken we hoe ú Click & Play kunt toepassen. 

De Masterclass duurt een dagdeel en vindt bij u of bij IJslander, inclu-
sief een bedrijfsbezoek, plaats. Een en ander is wel afhankelijk van het 
aantal deelnemers. Wilt u liever naar een andere locatie? Dat kan ook, 
maar daarvoor vragen we dan wel een redelijke financiële bijdrage. 
Na de Masterclass gaan we in op uw vragen. 

Doe mee!
Alles weten over de voordelen van Click & Play? Geef u dan op voor 
de Masterclass! Mail een datum, tijdstip, locatie en het aantal deelne-
mers naar info@ijslander.com of bel ons: 0525-63 34 20. 

Een van onze accountmanagers neemt dan contact met u op 
om uw inschrijving verder te bespreken. Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

IJslander B.V.

Masterclass Click & Play
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